
 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 50 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg vet hva et kontrastord er. (for eksempel stor-liten, lys-mørk) 

Matte: Jeg kan multiplikasjon som gjentatt addisjon (gange ved å plusse 

sammen) 

Sosialt: Jeg er hyggelige mot andre.  

 

 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Salto leselekse: Salto side 122,123,124,125. Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese måne- eller solteksten. Det er viktig at dere ser 

på bildene og leser overskriften sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om i etterkant. 

(De som har blå lesemappe må lese denne. Leseleksen skal leses tre ganger hver dag. To ark. Ny leselekse deles ut på torsdager.)  

 

Øv på å stave ordene i «Ordlisten» med høyfrekvente ord (151-175)  

 

Skrivelekse: Salto arbeidsbok. S. 80 “Les og forstå”  

M
a
tt

e
: 

 

 

Denne uken skal elevene inn på Multi smart øving. De logger seg inn på multi.smartoving.no med feide-brukeren sin. Gi beskjed til Christine om dere trenger 

hjelp med brukernavn og passord. Elevene skal regne i 30 min i løpet av uken. De skal inn og regne oppgavene som tilhører kapittel 6: Multiplikasjon og 

divisjon, praktisk multiplikasjon  

E
n

g
el

sk
: 

 

 

Les diktet «Santa» og fargelegg bildet. 



ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.30 – 09.45 

Adventsstund 
Norsk 

Adventsstund 
Norsk 
Matte 
Naturfag 

Adventsstund 
Norsk 

Adventsstund 
Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Adventsstund 
Norsk 

Friminutt 
09.45 – 10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.00 – 10.40 

KRLE Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Uteskole / K& H 

Mat 
10.40 – 11.00 

Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 
11.00 – 11.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt 
11.30 – 12.15 

Matte  Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Friminutt 
12.15 – 12.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

4.økt 
Varierende 
lengde 

Matte  Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Klassens time 

 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 14.15 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.00 

 

Ny uke igjen        

Vi er nå godt i gang med skoeskeprosjektet vårt og med adventsfeiring med lystenning og aktiv adventskalender. Vi har i tiden frem mot juleferie stort fokus 

på det sosiale miljøet på trinnet, noe som vil ta noe av plassen til fagene de siste to ukene.  

Vi ønsker alle en fin uke! 

Ved sykdom bruk SkoleSMS: Send TEIE [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “SkoleSMS”). Eks: "TEIE 3 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen 
blir så videresendt alle lærerne på trinnet.  

Hvordan melder du skolen om adresseendring, telefon og e-post samt personnummer? https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-
familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/ 

Hilsen alle voksne på 3. trinn. 

https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/
https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/


 


